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onder (eind)redactie 
van G.J.H.M. Mom

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Nederland

Rechtspraak

Vzr. Rb. Rotterdam 30 maart 2010, B9 8738 (Hasbro/Simba Toys)
Beroep in Nederland op auteursrecht op in land van oorsprong 
alleen als model beschermd werk (speelgoedpony)? Reciprociteits-
regel. Slaafse nabootsing.
Art. 2 lid 7 en art. 18 BC

Feiten: Hasbro is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren 
en verhandelen van spellen en speelgoed, waaronder de serie 
speelgoedponyfiguren ‘My Little Pony’. Hasbro verkoopt haar 
producten via groothandelaren en detaillisten aan consumenten 
in binnen- en buitenland. My Little Pony is begin jaren tachtig 
op de markt gebracht. Simba, sinds 1982 op de speelgoedmarkt 
actief, verhandelt haar producten wereldwijd en brengt o.m. 
speelgoedpony's op de markt. Bij vonnis van 30 juli 2007 heeft Vzr. 
Rb. Rotterdam (LJN BB0755, B9 4467) in een eerdere procedure 
tussen partijen de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging 
van de ‘Little Fairy & Pony’ door Simba verboden en bevolen niet 
langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro ter zake 
van haar ‘Ponyville’. In de onderhavige procedure staat de derde 
generatie My Little Pony (de ‘Generation Three (G3)-modellen’) 
centraal.
Vzr.: De voorzieningenrechter gaat er van uit dat naar Amerikaans 
federaal recht Design Patent recht en auteursrecht niet naast 
elkaar op hetzelfde object kunnen bestaan, terwijl gesteld noch 
gebleken is dat Hasbro na afloop van het Design Patent alsnog in 
de Verenigde Staten van Amerika en/of Groot-Brittannië op My Lit-
tle Pony auteursrecht heeft verkregen (voor zover dat al mogelijk 
zou zijn).
Uit de reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 BC volgt dat werken die in 
het land van oorsprong alleen als model zijn beschermd en dus 
geen auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong 
genieten, ook in Nederland geen (verdergaande) auteursrechtelijke 
bescherming genieten; dat geldt ook als het, zoals in dit geval, 
een werk betreft dat op zichzelf naar Nederlands recht wel voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hasbro heeft 
niet aannemelijk gemaakt waarom zij desondanks, in weerwil van 
art. 2 lid 7 BC, toch auteursrechtelijke bescherming in Nederland 
zou genieten. Daarbij is in aanmerking genomen dat, als de 
modelrechtelijke bescherming inmiddels in de Verenigde Staten 
is uitgewerkt, met het systeem van de reciprociteit van art. 2 lid 
7 en het beginsel van art. 18 BC, niet goed te verenigen lijkt dat 
dan wel auteursrechtelijke bescherming geldt. In deze procedure 
wordt voorshands dan ook aangenomen dat de auteursrechtelijke 
bescherming waarop Hasbro haar vordering (primair) heeft 
gebaseerd, ontbreekt. Dat in aan deze procedure voorafgaande 
vergelijkbare procedures wel van auteursrechtelijke bescherming 
aan de zijde van Hasbro is uitgegaan, doet aan het voorgaande niet 
af, nu het verweer ter zake van het ontbreken van auteursrechtelijke 
bescherming op grond van de Berner Conventie in die procedures 
niet is gevoerd, zodat op dat punt niet eerder is beslist. Dat Hasbro 

bescherming toekomt op basis van de Nederlandse wetgeving 
aangaande modelbescherming heeft Hasbro niet gesteld, is ook 
niet gebleken en vormt ook niet de basis van haar vordering, zodat 
die mogelijkheid wordt daargelaten.
Het voorgaande betekent dat, ook al kan naar Nederlands 
(auteurs)recht ten aanzien van My Little Pony op zichzelf worden 
aangenomen dat de My Little Pony’s een eigen, oorspronkelijk 
karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, 
het beroep van Hasbro op auteursrechtelijke bescherming toch niet 
kan slagen. 

Voldoende gebleken is dat de My Little Pony-producten (door hun 
kambare haren, specifieke pastelkleuren, gezichtsuitdrukking, niet 
natuurgetrouwe proporties, specifieke houding en bijbehorende 
accessoires) onderscheidend vermogen hebben. Hetgeen in het 
kader van het auteursrecht in het vonnis van 30 juli 2007 (Vzr. Rb. 
Rotterdam, B9 4467) omtrent de My Little Pony’s is overwogen, 
geldt mutatis mutandis in dit verband nog steeds en evenzeer. De 
gerestylede Simba Pony’s zijn voor wat betreft de algemene indruk 
zeer sterk gelijkend aan de My Little Pony-pony’s. Gebleken is dat 
beide pony-producten qua vorm, afmeting, constructie, kleur en 
toepassing vrijwel geheel overeenstemmen. De (geringe) verschil-
len zijn zichtbaar bij de ogen, oogopslag en bij Simba Pony’s inge-
kleurde, naar achteren geplaatste oren. Deze verschillen zijn echter 
van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan af doen dat de 
totaalindruk van beide pony’s dezelfde is. Deze totaalindruk is niet 
anders doordat de pony van Simba in combinatie met onder meer 
een poppetje in één doos wordt verkocht, nu de pony niet onderge-
schikt is aan het poppetje en de pony een zelfstandig speelgoedar-
tikel vormt dat, nadat het na aankoop uit de verpakking is gehaald, 
ook los van het poppetje geschikt is om mee te spelen. Gelet op de 
grote gelijkenis tussen de pony’s en de onderlinge uitwisselbaar-
heid van de pony’s bij het gemiddelde publiek, waarvan te verwach-
ten is dat zij de producten slechts oppervlakkig waarneemt, is ver-
warring tussen de pony’s en de herkomst van de pony’s te duchten. 
Dat geldt te meer nu gebleken is dat Simba haar gerestylede pony 
verkoopt in een verpakking die is voorzien van een afbeelding van 
de door de voorzieningenrechter reeds op 30 juli 2007 wegens de 
grote gelijkenis met My Little Pony verboden ‘Little Fairy Pony’-vari-
ant. Dat deze omstandigheid het gevolg zou zijn van een fout die 
inmiddels al zou zijn hersteld, is onvoldoende duidelijk geworden 
en maakt het oordeel overigens niet anders.
Bij dit oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kun-

My Little Pony (Hasbro) Simba pony’s
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nen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar 
pony’s. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat Simba de 
mogelijkheid heeft om een andere dan de onderhavige Little Fairy 
Pony te produceren zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid 
en bruikbaarheid van haar product. Nu Simba zulks heeft nagela-
ten, is voldoende aannemelijk dat er sprake is van ongeoorloofde 
slaafse nabootsing vanwege het stichten van nodeloze verwarring 
tussen de My Little Pony-pony’ s en de Simba Pony’s; Simba maakt 
daarbij op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam 
en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marke-
tinginspanningen van Hasbro. Zodoende wordt dan ook aangeno-
men dat Simba en Toy Team door het faciliteren van de import en 
daarmee het verhandelen van de Simba Pony’s onrechtmatig jegens 
My Little Pony heeft/hebben gehandeld. Dat dit schade oplevert als 
door Hasbro gesteld, is voorshands aannemelijk. 

Ktr. Rb. Haarlem 7 juli 2010, LJN BN0985, B9 8978 (X/Ringfoto 
Nederland)
Inbreuk op auteursrecht op (niet officiële) pasfoto. Schadevergoe-
ding. 
Art. 10 Aw

Feiten: Gedaagde heeft een door eiser gemaakt portret zonder 
diens toestemming van eisers website gekopieerd en op haar eigen 
website openbaar gemaakt. Eiser vordert schadevergoeding. Vol-
gens gedaagde is de foto niet meer dan een pasfoto, die niet voor 
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Ktr.: Uit de vergelijking van de gewone pasfoto van Y met de foto 
waarop het geschil betrekking heeft, blijkt in voldoende mate van 
persoonlijke, creatieve keuzes die eiser heeft gemaakt teneinde het 
verschil met de gewone pasfoto tot uitdrukking te brengen. Het 
mag dan zo zijn, dat de beide foto’s niet (zichtbaar) verschillen in 
achtergrond en kleding van Y, de overige aspecten, zoals de uit-
snede van de foto, de pose van Y, de belichting van haar gezicht, 
de wijze waarop het haar is geschikt, getuigen van even zovele zelf-
standige, subjectieve keuzes van de maker bij het tot stand bren-
gen van het portret, zodat het portret kan worden aangemerkt als 
een werk in de zin van art. 10 Aw en aldus voor auteursrechtelijke 
bescherming in aanmerking komt.
Vaststaat dat Ringfoto het portret van Y van Google heeft gehaald 
en op haar eigen website heeft geplaatst. Met eiser is de kanton-
rechter van oordeel, dat het enkele feit dat de foto op Google stond, 
Ringfoto niet ontslaat van de op haar rustende plicht zich ervan te 
vergewissen dat daarop geen auteursrechtelijke bescherming rust-
te. Nu zij dat niet heeft gedaan, heeft zij het risico genomen door 
de maker van het portret te worden aangesproken voor schade die 
deze lijdt ten gevolge van het zonder diens toestemming openbaar 
maken van de foto.
Ten aanzien van de omvang van de schade stellen beide partijen 
zich op het standpunt dat aansluiting moet worden gezocht bij de 
door de Fotografenfederatie opgestelde algemene voorwaarden en 
richtprijzen voor de fotografie. De richtprijzen 2009 voor gebruik 
op het internet van een foto van het formaat als het portret, kun-
nen echter niet als uitgangpunt gelden, nu deze richtprijzen niet 
zijn opgesteld door de Fotografenfederatie. Eiser stelt dat hij zich 

bij de berekening van de door hem geleden schade baseert op de 
licentievergoeding die hij zou hebben bedongen bij voorafgaande 
toestemming. Nu Ringfoto de redelijkheid van die vergoeding niet 
heeft betwist, zal de kantonrechter daarbij aansluiting zoeken bij de 
begroting van de door Ringfoto te vergoeden schade. 
Ervan uitgaande dat de foto niet langer dan iets meer dan een 
maand op (een subpagina van) de website van Ringfoto heeft 
gestaan, acht de kantonrechter een vergoeding van € 750 voor 
de gederfde aanvullende licentievergoeding redelijk. Ook de ver-
goeding van de schade wegens het ontbreken van een naamsver-
melding wordt, rekening houdend met deze omstandigheden, op 
€ 750 begroot.
Volgt veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiser van € 1.500 
schadevergoeding.

Ktr. Amsterdam 12 mei 2010, B9 8843 (Nijmeegse Stadskrant/GS 
Media)
Persexceptie. Interview aan te merken als nieuwsbericht? Proces-
kosten.
Art. 15 Aw

Feiten: In 2008 is de Nijmeegse wethouder Van Hooft door een 
journaliste van de Nijmeegse Stadskrant geïnterviewd. In dat 
interview werd o.m. gesproken over het beruchte interview tussen 
GeenStijl-reporter Rutger van Castricum en voormalig minister Ella 
Vogelaar. De wethouder zegt daarover: ‘Haar relatie met de pers 
was moeizaam. Ik had die klootzak van GeenStijl gewoon voor zijn 
kont geschopt.’ Het interview met de wethouder is gepubliceerd in 
de Nijmeegse Stadskrant.
De krant en de journaliste maken bezwaar tegen het gebruik door 
gedaagde van een scan van dit interview op de door haar als media-
bedrijf geëxploiteerde actualiteitenwebsite www.Geenstijl.nl.
Ktr.: Tegenover de gestelde inbreuk op het auteursrecht beroept 
gedaagde zich primair op de persexceptie, zoals bedoeld in art. 15 
Aw, dat ten behoeve van de ‘pers’ een beperking bevat wat betreft 
het maken van inbreuk op een auteursrecht en wel in die zin 
dat het de pers tot op zekere hoogte vrijstaat ‘persberichten’ uit 
nieuwsmedia, als daar zijn dagbladen, weekbladen, tijdschriften, 
radio- of televisieprogramma of andere media met eenzelfde 
functie, over te nemen in andere nieuwsmedia.
Het door gedaagde overgenomen interview is aan te merken als 
een nieuwstijding of gemengd bericht dat louter het karakter van 
een persbericht draagt.
Gedaagde is een nieuwsorgaan, gericht op digitale nieuwsvoor-
ziening via haar website GeenStijl. Het overnemen van het bewuste 
interview op haar website is aldus te kwalificeren als het overnemen 
op een ander medium dat eenzelfde functie vervult, zodat dit 
gedaagde vrijstond.
In het overgenomen interview werd de naam van de desbetreffende 
interviewer vermeld. Ook werd de Nijmeegse Stadskrant daarin als 
de bron van het interview vermeld.
In de publicatie van het interview in de Nijmeegse Stadskrant is het 
auteursrecht daarop niet uitdrukkelijk voorbehouden.
Het door gedaagde gedane beroep op de persexceptie dient aldus 
gehonoreerd te worden. Met de overname op haar website GeenStijl 
van het bewuste interview als online bijlage bij haar bericht over 
de wethouder werd geen inbreuk gemaakt op het desbetreffende 
auteursrecht.
Volgt afwijzing der vordering. Veroordeling van eiseressen in de – 
conform het bepaalde in art. 1019h Rv vastgestelde – proceskosten. 
De gemachtigde van gedaagde heeft specificatie overgelegd van de 
aan deze procedure bestede tijd (29.4 uren). De kantonrechter acht 
termen aanwezig om in deze uit te gaan van het door de Orde van 
Advocaten geadviseerde basisuurtarief van € 180. De proceskosten 
aan de zijde van gedaagde worden aldus vastgesteld op € 5.292 
excl. btw.
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Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 10 juni 2008, B9 6246 resp. Rb. Amsterdam 7 
juli 2010, B9 8967 (Arco/Arrben)
Auteursrecht op stoel. Vermoeden van ontlening. Slaafse naboot-
sing?

Feiten: Eiseres (Arco) ontwerpt, produceert en verkoopt meubelen. 
Eiseres stelt dat gedaagde (de Italiaanse onderneming Arrben) met 
de (in 2004 door Manuela Benvenuto ontworpen) stoel ‘Betta’ 
inbreuk maakt op het (aan eiseres overgedragen) auteursrecht op 
de (in 2000 door de Duitse ontwerper Vogtherr ontworpen) stoel 
‘Frame’. Beide stoelen worden op de Nederlandse markt aange-
boden. Eiseres vordert o.m. inbreukverbod en schadevergoeding. 
Gedaagde betwist het eigen oorspronkelijk karakter van de stoel 
Frame. Zij heeft als eerder werk verwezen naar de door Benvenuto 
voor haar ontworpen stoel Manola.

Vzr.: Bij de beoordeling dient het werk als geheel in aanmerking 
te worden genomen. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter 
dat in het ontwerp van de stoel Frame weliswaar de toepassing 
van een hedendaagse minimalistische stijl is te herkennen maar 
dat overigens, in elk geval bij de vormgeving van het kuipje, de 
ontwerper duidelijk een eigen en nieuwe weg is ingeslagen. Het 
kuipje kan niet worden aangemerkt als een ontlening aan de zitting 
en de rugleuning van de stoel Manola. 
Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op 
het auteursrecht van Arco komt het erop aan of de stoel Betta 
in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van 
de stoel Frame vertoont dat daardoor bij de gebruiker dezelfde 
totaalindruk wordt gewekt. Echter, niet reeds het enkele feit dat 
tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt 
ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel 
punten van overeenstemming bestaan, wettigt het vermoeden dat 
het laatste de vrucht is van ontlening. Daartoe is een mate van 
overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang 
is dat, indien vorenbedoeld vermoeden niet wordt ontzenuwd, 
geoordeeld moet worden dat van inbreuk op het auteursrecht 
sprake is.
De totaalindruk van zowel de stoel Frame als de stoel Betta wordt 
gedomineerd door het in dunne buis uitgevoerde metalen frame, 
waardoor voor beide stoelen het beeld ontstaat van een kuipje dat 
in de ruimte zweeft. Bij de beoordeling dient met name acht te 
worden geslagen op de vormgeving van het kuipje.
De stoel Betta en de stoel Frame onderscheiden zich door een 
geheel verschillende uitvoering van het kuipje. De kuipjes zijn 
geplaatst in vergelijkbare draagconstructies, waardoor voor het 

oog de kuipjes op vergelijkbare wijze in de ruimte zweven. Dit 
tezamen voert niettemin niet tot een inbreukmakende vergelijkbare 
totaalindruk. Bij de beoordeling is het grootste gewicht toe te 
kennen aan de steeds op eigen wijze vormgegeven kuipjes en is 
voor het auteursrecht minder relevant de banale vormgeving van 
de frames.
Van slaafse nabootsing is in casu geen sprake. Voorshands wordt 
aannemelijk geacht dat het publiek de stoel van Arrben door de 
karakteristieke verwerking van het tuigleer zal herkennen als een 
stoel van Arrben, althans, in elk geval niet als een stoel van Arco, en 
dat er geen verwarring zal optreden.
Volgt afwijzing van de vordering en veroordeling van eiseres in 
proceskosten.

Rb.: De vraag die partijen verdeeld houdt komt er op neer of met 
de Frame, binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, 
trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit ander-
zijds, voldoende afstand van het door Arrben aangehaalde eerdere 
werk (het ‘Umfeld’) is genomen en op een voldoende eigen wijze 
uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwer-
pen. 
Met het frame van de Frame (van Arco) is voldoende afstand geno-
men van het Umfeld en is op een voldoende eigen wijze uiting gege-
ven aan de gestelde vigerende minimalistische stijl van ontwerpen. 
De subjectieve toevoegingen betreffen de dunne metalen vierkante 
buizen met scherpe hoeken waarbij de armleuning in een scherpe 
hoek doorloopt in de rugleuning en waardoor – in combinatie met 
de dwarsverbindingen tussen de verticale staanders – een open 
kubus-effect ontstaat.
De auteursrechtelijk beschermde trek van de Frame is (vooral) 
gelegen in het frame van deze stoel. Juist aan dit frame, waarmee 
Vogtherr binnen de minimalistische stijl enerzijds en de eisen van 
functionaliteit anderzijds voldoende afstand van het Umfeld heeft 
genomen, ontleent de Frame zijn eigen karakter. Juist deze, voor 
de totaalindruk van de Frame (welke wordt gedomineerd door het 
‘kubus-effect’ en het open karakter daarvan) bepalende auteursrech-
telijk beschermde trek, is door Arrben overgenomen. Het frame van 
de Betta is (nagenoeg) identiek aan dat van de Frame. Het enkele 
feit dat de Betta aan de onderzijde van het frame nog een verbin-
dingsbuis heeft, doet aan de overeenstemmende totaalindrukken 
van de frames (en de stoelen) niet af. De frames van beide stoe-
len verschillen daarvoor te weinig. Daarbij wijst de rechtbank erop 
dat de verbindingsbuis, zoals door Arrben ter zitting is erkend, is 
geplaatst uit constructieoogpunt aangezien het frame van de Bet-
ta anders niet sterk genoeg zou zijn. De rechtbank is gelet op het 
voorgaande van oordeel dat de totaalindrukken die de beide werken 
maken zo weinig verschillen, dat een onafhankelijke, zelfstandige, 
schepping bepaald onwaarschijnlijk wordt geacht. Dit betekent dat 
de rechtbank uitgaat van het vermoeden van ontlening.
De rechtbank is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de 
Betta een zelfstandige schepping is, omdat deze voortvloeit uit de 
Manola. Daartoe is onvoldoende dat de Betta in hoofdlijnen past 
binnen de gestelde (mede) door Benvenuto ontwikkelde minimalis-
tische stijl. Binnen die minimalistische stijl beschikt een ontwerper 
over voldoende alternatieven voor het maken van eigen creatieve 
keuzes. De Manola staat te ver af van de Betta om het oordeel te 
rechtvaardigen dat van ontlening aan de Frame geen sprake is. 
Hieruit volgt dat Arrben haar verweer dat louter sprake is van een 
toevallige gelijkenis zonder dat sprake is van – bewuste of onbe-
wuste – ontlening onvoldoende op basis van specifieke feiten en 
omstandigheden aannemelijk heeft gemaakt. Dit geldt temeer nu 
vaststaat dat de Frame reeds in 2000 op de IMM-beurs is geïntro-
duceerd en sindsdien met regelmaat op de internationale vakbeur-
zen ten toon is gesteld. In dit verband is het niet uitgesloten dat bij 
een professioneel ontwerpster als Benvenuto, van wie redelijkerwijs 
verwacht mag worden dat zij deze beurzen heeft bezocht, de Frame 
bewust dan wel onbewust in het geheugen is blijven hangen ter 

Frame-stoel Betta-stoel

Manola-stoel
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inspiratie van het ontwerpen van de Betta.
Met het (verder) verhandelen van de Betta maakt Arrben inbreuk 
op de auteursrechten van Arco op de Frame.
Het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Arrben wordt 
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding nader op te 
maken bij staat. 

Wetgeving

Kamervragen over Google Street view
Vragen van het Tweede Kamerlid Thieme (PvdD) aan de Minister van 
Justitie over Google street view (ingezonden 18 maart 2010) en ant-
woord van Minister Hirsch Ballin ( Justitie) (ontvangen 20 mei 2010). 
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2125.

Vraag 1: Kent u het bericht ‘Ophef om naakte kleuter in Google 
street view’ (in: De Telegraaf, 15 maart 2010)?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het nemen van foto’s van mensen op openbare plekken 
om ze vervolgens op internet te verspreiden in strijd is met priva-
cywetgeving? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om dit te 
voorkomen? 
Antwoord: In zijn algemeenheid lijkt de werkwijze gezien de 
zorgvuldigheid die wordt betracht, zoals het onherkenbaar maken 
van gezichten van personen en van nummerborden van auto’s en 
de mogelijkheid om gevoelige foto’s op verzoek snel uit het systeem 
te verwijderen, niet onrechtmatig. De afweging of er in individuele 
gevallen sprake is van onrechtmatigheid, staat ter beoordeling aan 
de rechter. 

Vraag 3: Is het waar dat Google de foto’s een jaar lang bewaart? 
Voor welke doeleinden bewaart Google deze gegevens? Is het zo 
lang bewaren van de gegevens wel noodzakelijk en gerechtvaar-
digd? 
Antwoord: Google heeft aangegeven onbewerkte foto’s een jaar 
lang te bewaren teneinde deze te kunnen gebruiken bij het verder 
ontwikkelen van de technologie om gezichten en nummerborden 
onherkenbaar te maken. Het toezicht op de naleving van bepalingen 
uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bij de verwerking 
van persoonsgegevens is een taak van het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP). 

Vraag 4: Deelt u de mening dat het de omgekeerde wereld is dat per-
sonen moeten aangeven dat ze van Google street view af gehaald 
willen worden in plaats van dat foto’s van personen niet door Goo-
gle mogen worden gebruikt?
Antwoord: De werkwijze lijkt – gezien de zorgvuldigheid die wordt 
betracht – in beginsel toegestaan (zie het antwoord op vraag 2). 
Wanneer personen evenwel een redelijk belang hebben, kunnen 
zij zich bijvoorbeeld op grond van art. 21 van de Auteurswet tegen 
openbaarmaking van de foto verzetten. Ik deel de in de vraag beslo-
ten mening derhalve niet. 

Vraag 5: Deelt u de mening dat aan mensen vooraf door middel van 
landelijke en lokale pers kenbaar moet worden gemaakt dat Google 
camera’s steden instuurt om foto’s te maken? 
Antwoord: Ik acht het correct dat Google vooraf waarschuwt en de 
bedoelde informatie publiceert op de website (http://www.google.
nl/help/maps/streetview/where-is-street-view.html).
De landelijke en lokale pers kunnen dit desgewenst publiceren.

Vraag 6: Hoe lang duurt het voordat iemand op zijn verzoek van 
Google street view wordt afgehaald? Welke procedure moet worden 
gevolgd?
Antwoord: Volgens informatie van Google duurt het maximaal 48 
uur voordat een verzoek tot verwijdering van een foto is afgerond. 

De volledige procedure is te vinden op de website van Google 
(http://www.google.nl/help/maps/streetview/privacy.html). 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel nr. 2509

Leenvergoeding voor uitlening e-books
Vragen van het Tweede Kamerlid Peters (GroenLinks) aan de Staatsse-
cretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beperkte uitleen-
mogelijkheid van e-books door bibliotheken (ingezonden 28 april 2010) 
en antwoord van Staatssecretaris Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) en 
Minister Hirsch Ballin ( Justitie) (ontvangen 12 juli 2010) 

Vraag 1: Hebt u kennisgenomen van het artikel (in De Pers, 27 april 
2010) ‘Het spijt ons, maar het e-book is al uitgeleend’?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Deelt u de mening dat het van groot belang is dat biblio-
theken klaar worden gestoomd voor de digitale toekomst?
Antwoord: Ja, om die reden ligt het zwaartepunt van het OCW-
innovatieprogramma openbare bibliotheken bij de opbouw van 
de digitale bibliotheek. Voor de inhoud en achtergronden daarvan 
wordt kortheidshalve verwezen naar de brief van de vorige Minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dit onderwerp van 
15 december 2009 (TK 2009–2010, 28 330, nr. 41). Op 17 maart 
2010 heeft daarover overleg met de Kamer plaatsgevonden. De 
Kamer heeft bij die gelegenheid bij motie van de leden Vroonhoven-
Kok en Leerdam verzocht de introductie van e-books in openbare 
bibliotheken te stimuleren (TK 2009-2010, 28 330, nr. 48). Deze 
motie is aangenomen en wordt langs een aantal lijnen uitgevoerd. 
Eind dit jaar zal ik de Kamer in een voortgangsrapportage biblio-
theekinnovatie over de stand van zaken informeren. 

Vraag 3: Zijn de pilots met ‘digitale distributie’, aangekondigd in het 
programma ‘Digitale Openbare Bibliotheek’, al van start gegaan? 
Antwoord: Deze pilots zijn in ontwikkeling.

Vraag 4: Worden er in deze pilots ook restricties gesteld aan het 
aantal keren dat een e-book mag worden uitgeleend? Deelt u de 
mening dat dit een onlogische restrictie is? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Een belangrijk kenmerk van digitale media is meervou-
dig gebruik. Dat zou ook voor het gebruik van e-books in openbare 
bibliotheken uitgangspunt moeten zijn. Uitgevers behandelen de 
uitleen van e-books vooralsnog analoog aan de uitleen van papie-
ren boekexemplaren. Dat betekent dat per verstrekte licentie een 
e-book op hetzelfde moment maar één keer uitgeleend kan worden. 
Deze limiet hanteren de uitgevers, omdat zij inkomstenderving vre-
zen bij een ruimhartiger licentiebeleid. Dit knelpunt voor de bibli-
otheken vormt onderdeel van het overleg dat de bibliotheeksector 
met organisaties van auteurs en uitgevers zal voeren over het uit-
lenen van e-books. 

Vraag 5: Is het waar dat er wel een wettelijke regeling is voor leen-
vergoedingen van gewone boeken, maar dat die er niet is voor e-
books? Zo ja, bent u bereid dit wel wettelijk te regelen? 
Antwoord: De Auteurswet regelt dat een auteur het exclusieve recht 
heeft zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De wet 
maakt hierop een aantal uitzonderingen, onder meer voor uitlenin-
gen van boekexemplaren – of verveelvoudigingen daarvan – door 
openbare bibliotheken. De uitzondering geldt voor de uitleningen 
van werken die op een fysieke drager zijn vastgelegd, waaronder 
papieren boeken, en niet voor digitale versies van boeken die online 
worden uitgeleend. Het invoeren van eenzelfde uitzondering voor 
e-books zou, los van de wenselijkheid daartoe op dit moment, in 
strijd zijn met Europese wetgeving. De uitlening van e-books door 
bibliotheken vindt plaats door deze online – als downloadbestand 
– en voor een bepaalde periode ter beschikking te stellen. Het gaat 
bij de uitlening van e-books dus niet om uitlening of verveelvou-
diging van een exemplaar van een boek als bedoeld in artikel 15c 
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lid 1 Auteurswet, maar om een openbaarmaking van de auteurs-
rechtelijke beschermde (digitale) inhoud van het boek. De Richtlijn 
Auteursrecht in de informatiemaatschappij biedt lidstaten geen 
mogelijkheid het online terbeschikkingstellen van werken door 
openbare bibliotheken onder het verhuur- of leenrecht te brengen. 
Dit betekent dat voor de uitleen van e-books via online terbeschik-
kingstelling dus steeds toestemming van rechthebbenden is ver-
eist. Openbare bibliotheken zullen hierover dus afspraken moeten 
maken met individuele rechthebbenden. 
Het e-book is een nieuw medium. De markt is op dit moment nog 
bescheiden van omvang, maar in potentie zeer groot. Alle betrokken 
spelers – auteurs, uitgevers, distributeurs en bibliotheken – zijn in 
deze fase bezig exploitatiemodellen te verkennen en hun positie te 
bepalen. Daarbij is van groot belang dat er adequate modellen voor 
legaal aanbod worden ontwikkeld. Uit een door het Ministerie van 
Justitie georganiseerde expertmeeting op 1 juni jl. is gebleken dat 
het ontwikkelen van een legale markt voor e-books een grote uitda-
ging is, waarbij illegale uitwisseling van bestanden en de prijsstel-
ling obstakels kunnen zijn. Evenals voor muziek en films geldt ook 
voor e-books dat het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsmodellen 
die aantrekkelijk zijn voor consumenten een voorwaarde is voor 
effectieve handhaving van het auteursrecht op internet. Hierbij is 
het niet de overheid, maar de markt die aan zet is. Het is hierbij 
van belang dat de verschillende betrokken marktpartijen (auteurs, 
uitgevers, boekverkopers en distributeurs) onderkennen dat er een 
gezamenlijk belang is bij het ontwikkelen van een levensvatbare 
markt voor e-books. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel nr. 2888

Europa

HvJ EU 15 april 2010, zaak C-518/08, B9 8763 (VEGAP/ADAGP) 
Toekenning volgrecht na overlijden van kunstenaar.
Art. 6, lid 1, Volgrechtrichtlijn

Feiten: De schilder Salvador Dalí is op 23 januari 1983 overleden te 
Figueras (Spanje), waarbij hij vijf erfgenamen bij versterf heeft ach-
tergelaten. Bij testament had Dalí de Spaanse staat als universeel 
legataris – in de zin van het Franse erfrecht – van zijn intellectu-
ele eigendomsrechten aangewezen. Deze rechten worden beheerd 
door de in 1983 op initiatief en onder supervisie van Dalí opgerichte 
Fundación Gala-Salvador Dalí. 
In 1997 heeft deze stichting aan de Spaanse beheersorganisatie 
VEGAP de exclusieve volmacht verleend om haar rechten op het 
werk van Dalí wereldwijd te beheren en uit te oefenen. VEGAP heeft 
met ADAGP, haar zustervereniging in Frankrijk, een overeenkomst 
gesloten om de auteursrechten op het werk van Salvador Dalí voor 
het Franse grondgebied te beheren.
Vanaf 1997 heeft ADAGP de m.b.t. de exploitatie van het werk van 
Salvador Dalí verschuldigde rechten geïnd, die vervolgens aan 
de Spaanse stichting zijn afgedragen, met uitzondering van het 
volgrecht. Overeenkomstig artikel L 123-7 van de Franse auteurs-
wet, op grond waarvan de opbrengst van het volgrecht toekomt aan 
de erfgenamen, met uitsluiting van de legatarissen en de rechts-
opvolgers, heeft ADAGP de bedragen uit hoofde van het volgrecht 
rechtstreeks aan Dalí’s erfgenamen uitgekeerd.
De Spaanse stichting was van oordeel dat het bij openbare verko-
pen op Frans grondgebied op de werken van de kunstenaar geïnde 
volgrecht krachtens het testament van Salvador Dalí en het Spaan-
se recht aan haar had moeten worden uitgekeerd.
Het Tribunal de grande instance de Paris heeft aan het Hof van Jus-
titie de prejudiciële vraag gesteld of de Franse Republiek na de vast-
stelling van de Volgrechtrichtlijn een volgrecht in stand kan houden 
voor erfgenamen met uitsluiting van legatarissen en rechtsopvol-
gers.
HvJ EU: Lidstaten kunnen in hun wetgeving – tegen de achtergrond 
van de doelstellingen van richtlijn 2001/84 – zelf kiezen welke cate-

gorieën personen na het overlijden van de auteur van een kunst-
werk aanspraak op het volgrecht kunnen maken. Artikel 6, lid 1, van 
de Volgrechtrichtlijn 2001/84/EG van 27 september 2001, moet 
aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale 
bepaling, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, op grond waar-
van het volgrecht enkel toekomt aan de erfgenamen bij versterf van 
de kunstenaar, met uitsluiting van de testamentaire legatarissen. 
De verwijzende rechterlijke instantie dient bij de toepassing van 
een nationale bepaling tot uitvoering van voornoemd artikel 6, lid 
1, naar behoren rekening te houden met alle relevante regels die 
ertoe strekken, wetsconflicten op het gebied van de vererving van 
het volgrecht op te lossen.

Agenda

Actualiteiten auteurs- en databankenrecht
Datum: dinsdag 2 november 2010, 9.00-17.00 uur
Plaats: Hotel Schiphol A4, Hoofddorp
Onderwerpen: Actuele ontwikkelingen auteursrecht; Databanken-
recht; Handhaving van auteurs- en databankenrechten
Sprekers: Mr. A.P. Groen, mr. J.C.H. van Manen, prof. mr. M.R.F. 
Senftleben en mr. dr. P.H. Blok
NOvA: 6 punten
Prijs: € 745 (excl. btw)
Informatie: Sdu Juridische Opleidingen, tel. 070 – 378 9966, 
d.schelvis@sdu.nl 

PAO cursus ‘Actualiteiten Auteursrecht 2010’
Datum: maandagen 8, 15 en 22 november 2010, 16.00-19.15 uur
Plaats: Museum Naturalis, Leiden
Docenten: Prof. mr. drs. M. de Cock Buning, prof. mr. P.B. Hugen-
holtz, mr. drs. M.J.H. Langendoen, mr. R.S. Le Poole, prof. mr. A.A. 
Quaedvlieg, mr. dr. S.J. Schaafsma, prof. mr. M.R.F. Senftleben en 
prof. mr. D.J.G. Visser
Onderwerpen: (te verwachten) Europese en nationale regelgeving; 
de parodie-exceptie; auteursrecht en media; toezicht op collectief 
beheer; recente (binnen- en buitenlandse) jurisprudentie; auteurs-
recht en internationaal privaatrecht in de praktijk; internationale 
ontwikkelingen
NOvA: 9 punten
Prijs: € 1.095 (vrij van btw; incl. consumpties/aangeklede borrels 
en cursusmateriaal)
Aanmelding en informatie: Juridisch PAO, Universiteit Leiden, Post-
bus 9520, 2300 RA Leiden, tel. 071 – 527 8666, e-mail: pao@law.
leidenuniv.nl; internet: www.paoleiden.nl

CIER-lezing
Datum: 10 november 2010, 16.00 uur
Plaats: De Pietershof (Raadzaal), Achter Sint Pieter 200, Utrecht 
Spreker: mr. R. Wigman 
Onderwerp: Geautoriseerd en ongeautoriseerd gebruik van ander-
mans werken, persoonlijke gegevens en merken in film
NOvA: 2 punten
Prijs: studenten, medewerkers van universiteiten en leden Rechter-
lijke Macht: gratis; overigen: € 100
Aanmelding: e.a.alferink@uu.nl of tel. 030 - 253 7723

PAO cursus ‘Actualiteiten Intellectueel Eigendom’
Datum: 10 november 2010, 09.30 - 17.15 uur 
Plaats: Radbout Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 4, Nijmegen
Docenten/onderwerpen: Mr. F.G.M.M. Alsters (merkenrecht), mr. 
M.A.S.M. van Leent (octrooirecht en slaafse nabootsing) en prof. 
mr. A.A. Quaedvlieg (auteursrecht)
NOvA: 6 punten
Prijs: € 600 (incl. cursusmateriaal, koffie/thee, lunch)
Aanmelding en informatie: Centrum voor Postacademisch Juridisch 
Onderwijs, tel. 024 – 361 2256, e-mail: pao@cpo.ru.nl

AMI actua 5-2010.indd   184 05-10-2010   11:41:37




